TOMMA.CONSULTING SØGER
FOR G. TSCHERNING A/S

Produktionsdirektør
– vil du stå i spidsen for produktionen samt salg og tilbud hos en af de mest professionelle
entreprenører indenfor Nedrivning, Anlæg, Miljøsanering og Maskinudlejning?
VIRKSOMHEDEN
Sådan arbejder G. Tscherning A/S
Hos G. Tscherning A/S arbejdes der professionelt og målrettet,
og som brancheførende løser virksomheden altid sine mange
opgaver indenfor nedrivning, anlæg, miljøsanering og maskinudlejning miljørigtigt og med brug af nyeste teknologi.
Virksomheden tilbyder en alsidig opgaveløsning, og udfører
kompetent og effektivt mindre såvel som store komplekse sager.
Virksomhedens store faglighed og tekniske formåen, betyder
sammen med virksomhedens moderne materiel, at virksomheden kan løse den bredeste portefølje af opgaver i hele Norden.
Udover at virksomheden tilbyder høj faglighed og kvalitet i
alt hvad den leverer, har virksomheden også en klar miljø- og
menneskevenlig holdning til alt hvad den gør.
G. Tscherning A/S er derfor førende indenfor miljøbeskyttelse,
arbejdsmiljø og kompetenceudvikling. Hvilket altid er synligt
på virksomhedens pladser, maskiner og mennesker, hvor farven
er grøn – nøjagtigt som virksomhedens virksomhedsprofil og
værdier er grønne.
Kunders og medarbejderes behov i fokus
En opgaveløsning skal altid imødekomme kundens behov og
ønsker, men den skal samtidigt altid udføres så medarbejderens
sikkerhed og miljøet ikke kompromitteres.
Virksomheden leverer innovative og fordelagtige løsninger til
sine kunder, men gør det aldrig på bekostning af virksomhedens sociale og grønne ansvar. G. Tschernings mål er, at der er
balance og bæredygtighed i det virksomheden leverer, hvilket
ikke kun har givet virksomheden en klar markedsfordel, men
også stor anerkendelse hos både kunder og medarbejdere. En
anerkendelse der er fundamentet for virksomhedens succes nu
og i fremtiden.
Læs mere om virksomheden etiske grundregler her, og om virksomhedens arbejde med CSR i Dansk Byggeris CSR-folder.
Se i øvrigt mere på www.tscherning.dk

STILLINGEN
Du får ansvaret for alle produktionsaktiviteter samt salg og tilbud i virksomheden. Produktionsaktiviteterne omfatter nedrivning, anlæg, miljøsanering og materieludlejning.
Du får reference til virksomhedens ejer og adm.dir. Søren
Tscherning og vil indgå i virksomhedens øverste ledergruppe.

HOVEDOPGAVER
Dine hovedopgaver vil være:
n Overordnet tværgående strategisk ledelse af direktionsområdets enheder: Nedrivning, anlæg, materieludlejning, (salg og tilbud); med et nuværende samlet medarbejder antal på omkring 250.
n Ledelses- og operationel sparring for pt.7
afdelingsledere/chefer.
n Etablere forretningsgange og forretningsmodeller der
sikrer synergi, samarbejde og relationel koordinering
på tværs af produktionens organisering og afdelinger.
n Miljøvenlig optimering, effektivisering og udvikling af
(egen)produktion og indkøb.
n Udvikling og implementering af vækststrategi der sikrer
kontinuerlig vækst og øget omsætning i produktionen.
n Gennemgang/kontrol og beregning af tilbud og kontrakter.
n Ledelses- og bestyrelsesrapportering.
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Budgettering, forecasting og regnskabsaflæggelse for det
samlede direktionsområde samt dets afdelinger.
Deltage i implementering af BI opfølgningssystem på
tværs af direktionsområdet.
Deltagelse i den samlede direktions løbende strategiske
arbejde og organisationsudvikling, for fastholdelse og
styrkelse af G. Tscherning A/S’s markedsposition.
Rekruttering af dygtige medarbejdere til produktionen
i samspil med afdelingscheferne.
Salg gennem eget netværk samt til strategisk vigtige
kunder.

SUCCESKRITERIER
De konkrete mål vil blive fastsat i samarbejde med den nye produktionsdirektør, men succeskriterierne vil bl.a. omfatte:
n DB II for hver afdeling.
n Virksomhedens EBIT.
n Medarbejdertilfredshed og fastholdelse af medarbejdere.
n Vækstmål for virksomheden.
n Forøgelse af produktionens samlede omsætning og
indtjening og tidshorisont.
n Kundetilfredshed.
n Personaleomsætning.
n Forøgelse af kundeporteføljen og tidshorisont.

FAGLIGE KVALIFIKATIONER
For at kunne bestride stillingen succesfuldt skal du have følgende faglige kvalifikationer:
n Min. 4-5 års erfaring med ledelse af produktion i
entreprenørbranchen – og dermed solid operationel
og ledelsesmæssig erfaring fra entreprenørbranchen
og stærk baggrund i egenproduktion.
n Solid erfaring med udvikling og implementering af
organisationsudvikling og optimering af produktions
processer.
n Dokumenterede resultater for succesfuld
implementering af forandrings- og vækststrategier på
tværs af produktionsenheder.
n Solid sikkerhed og erfaring i forhold til salg,
prisfastsættelse, udarbejdelse af tilbud og korrekte
kontrakter samt styring af sagsøkonomi.
n Erfaring som projektleder og ledelse af projektledere.
n Erfaring med styring af projekter +25 mio.
n Godt kendskab til AB92.
n Godt kendskab til konkurrenceretsreglerne.
n Erfaring med fag- og totalentrepriser alternativt
hovedentrepriser.
n Erfaring med licitationer.

PERSONLIGE KOMPETENCER
Den ideelle kandidat har følgende personlige kompetencer og
egenskaber:
n Visionær, modig og tillidsskabende og villig til at gå
forrest som det gode eksempel og bærer af Tschernings
kerneværdier.
n Relationsskabende.
n Kan tage hurtige og klare beslutninger som til tider kan
indeholde svære valg eller betydelige risici.
n Strategisk tænkende og kan formulere strategier og
koncepter.
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Resultatorienteret og agerer forretningsorienteret.
God til at kommunikere, præsentere og formidle
information på en sikker og professionel måde både
mundtligt og skriftligt.
God til at sætte og samle et hold.
En god købmand.
Har et personligt godt omdømme og stort netværk i
branchen.
Forandringsvillig og initiativrig.
Empatisk og viser interesse for sine omgivelser.

UDDANNELSE, SPROG,
IT-KOMPETENCER OG BOPÆL
Du har sikkert en uddannelse som bygningskonstruktør,
bygningsingeniør eller tilsvarende niveau, men den formelle
uddannelse er ikke afgørende.
Du kommunikerer på dansk som en indfødt og kan kommunikere på engelsk på samarbejdsniveau.
Du er daglig bruger af de gængse Office-programmer, ERP-bruger og har erfaring med beregningsprogrammer.
Du har bopæl maksimalt 1 times kørsel fra Hedehusene.

DU TILBYDES
Jobbet er en spændende udfordring for en person, som har
lyst, evner og ambitioner til at videreudvikle G. Tscherning A/S i
samarbejde med ledergruppen og afdelingscheferne.
Der er tale om en stilling i en dynamisk virksomhed med gode
karrieremuligheder, og hvor der er plads til at udvikle sig både
fagligt og personligt. Du vil få afgørende indflydelse på produktionsenhederne i en branche i rivende udvikling. Du tilbydes
et job, hvor ansvar og selvstændighed er to vigtige faktorer og
med spillerum til at bidrage til virksomhedens videre udvikling.
Virksomheden tilbyder et varieret arbejde på en fleksibel
arbejdsplads med dygtige og imødekommende kolleger fra
forskellige faglige miljøer. Virksomheden lægger vægt på
respekt for hinandens arbejde og på et godt og sundt miljø,
og ser verden med et glimt i øjet.
Du tilbydes en attraktiv ansættelsespakke i en virksomhed, som
arbejder med værdibaseret ledelse og udvikling af medarbejdere.

ANSØGNING
Hvis du mener jobbet passer til dine kvalifikationer og ambitioner, hører vi meget gerne fra dig.
Samtaler vil blive afholdt løbende.
Du skal maile din ansøgning med dit CV,
mærket ”Produktionsdirektør”, til: lk@tommaconsulting.dk
Har du spørgsmål, er du velkommen til at kontakte
Tom Bo Madsen på mobiltelefon 40 64 81 91 eller på
email tbm@tommaconsulting.dk.
Vi ser frem til at modtage din ansøgning.

				
				
				

Tomma Consulting
Automatikvej 1
2860 Søborg

G. Tscherning A/S sætter standarden inden for kvalitet, miljø og arbejdsmiljø, hvor vi har tre certificeringer. Kort sagt: Vi gør ikke noget halvt. Vi kan vores håndværk, sætter en
ære i at udføre arbejdet ordentligt og viser stor tillid til vores medarbejdere.

